
AK1 : อาเซียน - เกาหลี 

หน่วย
หน่วยละ

บาท

4401.12.00  ไม่ใช่ไม้จําพวกสน

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4401.22.00 - - ไม่ใช่ไม้จําพวกสน

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4402.90

4402.90.10 - - จากกะลามะพร้าว 13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4402.90.90 - - อื่น ๆ 13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

44.03

4403.12 - - ไม่ใช่ไม้จําพวกสน 13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4403.12.10
- - - เสาอมไส้ ซุงไม้เลื่อย 

และซุงไม้บาง
13/11/2560 เป็นต้นไป -

4403.11.90  - - อื่นๆ

4403.49

เริ่มใช้ สิ้นสุด ใบอนุญาตตามราคา

ร้อยละ

ตามสภาพ

ยกเว้นอากร

ป.คลัง

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

ประเภท ประเภทย่อย รายการ

อัตราอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

รายการ (HS2017)

44.02 ถ่านไม้ (รวมถึงถ่านที่ทําจากเปลือก

แข็งหรือนัต) จะเกาะหรือติดรวมกัน

หรือไม่ก็ตาม

ไม้ที่ยังไม่แปรรูป จะถากเปลือก 

หรือกระพี้ออกแล้ว หรือทําเป็น

สี่เหลี่ยม อย่างหยาบ ๆ หรือไม่ก็ตาม

ยกเว้นอากร

44.01 ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัด หรือมี

ลักษณะ ที่คล้ายกัน ไม้เป็นชิ้นหรือ

สะเก็ด รวมทั้งขี้เลื่อย เศษไม้ และ

ของที่ใช้ไม่ได้ทําด้วยไม้ จะเกาะหรือ

ติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เป็นเพล

เลต หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่

ก็ตาม

อัตราอากรขาเข้าสินค้ากลุ่มไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วน

- อื่น ๆ ที่เป็นไม้เมืองร้อน

- ผ่านกรรมวิธีใช้สีทา สีย้อม ครีโอโซต หรือสารรักษาเนื้อไม้อื่น ๆ

- - อื่น ๆ

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

                      - ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด

                    - ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัด หรือมีลักษณะที่คล้ายกัน

- อื่น ๆ



หน่วย
หน่วยละ

บาท

เริ่มใช้ สิ้นสุด ใบอนุญาตตามราคา

ร้อยละ

ตามสภาพ
ป.คลังประเภท ประเภทย่อย รายการ

อัตราอากร

รายการ (HS2017)

4403.49.10
- - - เสาอมไส้ ซุงไม้เลื่อย 

และซุงไม้บาง
13/11/2560 12/31/2559 ใบอนุญาต

4403.49.90 - - - อื่น ๆ 13/11/2560 12/31/2559 ใบอนุญาต

4403.99

4403.99.10
- - - เสาอมไส้ ซุงไม้เลื่อย 

และซุงไม้บาง
13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4403.99.90 - - - อื่น ๆ 13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4404.10.00 - ไม้จําพวกสน

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4404.20

4404.20.10 - - ชิปวูด 13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4404.20.90 - - อื่น ๆ 13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4405.00.10 - ฝอยไม้ 13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4405.00.20 - ผงไม้ 13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

44.06 ไม้หมอนรถไฟหรือรถราง

4406.12.00  - - ไม่ใช่ไม้จําพวกสน

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

44.04 ไม้รัดถัง ไม้ซีก รวมทั้งไม้เสาเข็ม ไม้

เสารั้ว และไม้เสาหลัก ที่เสี้ยมปลาย

แต่ ไม่ได้เลื่อยตามยาว ไม้ท่อนเล็ก

ที่ตกแต่ง อย่างหยาบ ๆ แต่ยังไม่กลึง

ไม่ดัด หรือยังไม่ทําอย่างอื่น เหมาะ

สําหรับผลิตไม้เท้า ร่ม ด้ามเครื่องมือ

 หรือผลิตของที่คล้ายกัน ชิปวูดและ

ของที่คล้ายกัน

44.05 ฝอยไม้และผงไม้

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

ASEAN-

KOREA 

(New2560)ยกเว้นอากร

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

ยกเว้นอากร

                      - ที่ไม่อาบซึมด้วยสารใดๆ

                     - อื่นๆ

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

- - อื่น ๆ

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

- ไม่ใช่ไม้จําพวกสน



หน่วย
หน่วยละ

บาท

เริ่มใช้ สิ้นสุด ใบอนุญาตตามราคา

ร้อยละ

ตามสภาพ
ป.คลังประเภท ประเภทย่อย รายการ

อัตราอากร

รายการ (HS2017)

4406.92.00 - ไม่ใช่ไม้จําพวกสน

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4407.29.96

 - - - - ไม้ยางพารา (ฮีเวีย 

บราซิเลียนซิส) ที่ไส ขัด หรือ

 ต่อปลาย

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4407.29.97
- - - - ไม้ยางพารา (ฮีเวีย 

บราซิเลียนซิส) อื่นๆ

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

44.08 4408.10

4408.10.10

- - ไม้ซีดาร์ชนิดที่ใช้สําหรับ

อุตสาหกรรมผลิตดินสอ 

รวมทั้งไม้สนแรดิเอตาชนิดที่

ใช้สําหรับการผลิตแผน่ไม้อัด

ไส้ไม้ระแนง

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4408.10.30 - - แผ่นไม้วีเนียร์แผ่นหน้า 13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต
4408.10.90 - - อื่น ๆ 13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4408.90 - อื่น ๆ

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป  - 

4408.90.10  - - แผ่นไม้วีเนียร์แผ่นหน้า

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป  - 

แผ่นไม้สําหรับทําไม้วีเนียร์ (รวมถึง

แผ่นไม้ ที่ได้จากการฝานลามิเนเต็ด

วูด) แผ่นไม้สําหรับทําไม้อัดพลายวูด

 หรือแผ่นไม้ สําหรับทําลามิเนเต็ด

วูดที่คล้ายกันอื่น ๆ และไม้อื่น ๆ ที่

เลื่อยตามยาว ฝาน หรือลอก จะไส 

ขัด ต่อริม หรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม

 ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร

- ไม้จําพวกสน

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ไม้ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือ

ลอก จะไส ขัดหรือต่อปลายหรือไม่

ก็ตาม มีความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร

44.07

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร



หน่วย
หน่วยละ

บาท

เริ่มใช้ สิ้นสุด ใบอนุญาตตามราคา

ร้อยละ

ตามสภาพ
ป.คลังประเภท ประเภทย่อย รายการ

อัตราอากร

รายการ (HS2017)

4408.90.90 - อื่น ๆ

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป -

4409.10.00 - ไม้จําพวกสน

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4409.21.00 - - ไม้ไผ่

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป -

4409.29.00 - - อื่น ๆ

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป -

4410.11.00
- - แผ่นชิ้นไม้อัด (พาร์ติเคิล

บอร์ด)

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4410.12.00
- - แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงแถว (โอ

เอสบี)

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

44.11

4411.12.00
- - ที่มีความหนาไม่เกิน 5 

มิลลิเมตร

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

ไฟเบอร์บอร์ดที่ทําด้วยไม้หรือวัตถุ

อื่น ๆ จําพวกไม้ จะยึดติดกันด้วยเร

ซินหรือ สารอินทรีย์อื่น ๆ หรือไม่ก็

ตาม

                      - ไฟเบอร์บอร์ดที่มีความหนาแน่นปานกลาง (เอ็มดีเอฟ)

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

                      - ไม่ใช่ไม้จําพวกสน

44.09

ยกเว้นอากร

44.10 แผ่นชิ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) 

แผ่นชิ้นไม้อัด เรยีงแถว (โอเอสบี) 

และแผ่นไม้ที่คล้ายกัน (เช่นแผ่นขี้

กบอัด) ทําด้วยไม้หรือวัตถุอื่น ๆ 

จําพวกไม้ จะเกาะหรือติดรวมกัน

ด้วยเรซิน หรือสารยึดอื่น ๆ ที่เป็น

อินทรีย์วัตถุหรือไม่ก็ตาม

ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลาย

สําหรับ ปูพื้นแบบปาร์เกต์ ยังไม่

ประกอบเข้าด้วยกัน) ที่มีขอบ ปลาย

 หรือหน้าไม้ ทําเป็นรูปทรง อย่าง

ตอ่เนื่อง (ทําเป็นลิ้น ร่อง บังใบ มุม

เฉลียง ข้อต่อรูปตัววี คิ้ว กรอบ ทํา

ให้มนหรือลักษณะ ที่คล้ายกัน) จะไส

 ขัด หรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม

                      - ทําด้วยไม้

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร



หน่วย
หน่วยละ

บาท

เริ่มใช้ สิ้นสุด ใบอนุญาตตามราคา

ร้อยละ

ตามสภาพ
ป.คลังประเภท ประเภทย่อย รายการ

อัตราอากร

รายการ (HS2017)

4411.92.00
- - ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.8

 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

44.12

4412.31.00
 - อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้น

ต้องเป็นไม้เมืองร้อน

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป -

ไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนียร์และลา

มิเนเต็ดวูด ที่คล้ายกัน

                      - อื่นๆ

                      - ไม้อัดพลายวูดอื่น ๆ ประกอบด้วยแผ่นไม้ล้วน ๆ (นอกจากทําด้วยไม้ไผ่) แต่ละชั้นมีความหนาไม่เกิน 6 มิลลเิมตร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร



หน่วย
หน่วยละ

บาท

เริ่มใช้ สิ้นสุด ใบอนุญาตตามราคา

ร้อยละ

ตามสภาพ
ป.คลังประเภท ประเภทย่อย รายการ

อัตราอากร

รายการ (HS2017)

4412.33.00

- - อื่น ๆ ที่อย่างน้อย

ชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้ที่

ไม่ใช่ ไม้จําพวกสนที่อยู่ใน

จําพวกอัลเดอร์ (จํา

พวกอัลนัส) แอช (จําพวกฟ

ราซินัส) บีช (จําพวกฟากัส) 

เบิร์ช (จําพวกเบทูลา) เชอรี่ 

(จําพวกพรูนัส) เชสต์นัต 

(จําพวกคาสตาเนีย) เอลม์ 

(จําพวกอัลมัส) ยูคาลิปตัส 

(จําพวกยูคาลิปตัส) ฮิกโกรี 

(จําพวกคาร์ยา) ฮอร์สเชสต์

นัต (จําพวกเอสคูลัส) ไลม์ 

(จําพวกไทเลีย) เมเปิล 

(จําพวกเอเซอร์) โอ๊ก (จําพวก

เคอร์คัส) เพลนทรี (จําพวกพ

ลาเทนัส) ป๊อปลาร์และแอ

สเพน (จําพวกป๊อปปูลัส) โรบิ

เนีย (จําพวกโรบิเนีย) ทิวลิ

ปวูด (จําพวกลิริโอเดนดรอน)

 หรือวอลนัต (จําพวกจูเกลนส์)

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป -ยกเว้นอากร

                      - อื่น ๆ



หน่วย
หน่วยละ

บาท

เริ่มใช้ สิ้นสุด ใบอนุญาตตามราคา

ร้อยละ

ตามสภาพ
ป.คลังประเภท ประเภทย่อย รายการ

อัตราอากร

รายการ (HS2017)

4412.99.00 - - อื่น ๆ

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป -

44.13 ไม้เพิ่มความแน่นที่เป็นก้อนเหลี่ยม 

แผ่น แถบ หรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์ 4413.00.00

ไม้เพิ่มความแน่นที่เป็นก้อน

เหลี่ยม แผ่น แถบ หรือเป็น

รูปทรงโพรไฟล์

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป -

44.14 กรอบไม้สําหรับรูปวาด รูปถ่าย 

กระจกเงา หรือสําหรับของที่คล้ายกัน 4414.00.00

กรอบไม้สําหรับรูปวาด รูป

ถ่าย กระจกเงา หรือสําหรบั

ของที่คล้ายกัน

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป -

4415.10.00

- หีบ กล่อง หีบโปร่ง ถัง

ทรงกระบอก และบรรจุ

ภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งแกน

ม้วนสายเคเบิล

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4415.20.00

- พัลเลต บ๊อกซ์พัลเลต และ

แผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของ

รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4416.00.10 - ไม้ทําถัง 13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4416.00.90 - อื่น ๆ 13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

44.17 เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ

 ตัวและด้ามของไม้กวาด หรือแปรง

 หุ่นทํารองเท้าและหุ่นอัดรองเท้า 

ทําด้วยไม้

4417.00.10 - หุ่นทํารองเท้า

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาตยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

44.16

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทับ 

และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของช่างทําถัง

ไม้ และส่วนประกอบของของ

ดังกล่าวทําด้วยไม้ รวมถึงไม้ทําถัง

44.15 หีบ กล่อง หีบโปร่ง ถังทรงกระบอก

 และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทําด้วย

ไม้ แกนม้วนสายเคเบิลทําด้วยไม้ พัล

เลต บ๊อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่าง

อื่นที่ใช้ขนย้ายของ ทําด้วยไม้ 

รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์ทําด้วยไม้



หน่วย
หน่วยละ

บาท

เริ่มใช้ สิ้นสุด ใบอนุญาตตามราคา

ร้อยละ

ตามสภาพ
ป.คลังประเภท ประเภทย่อย รายการ

อัตราอากร

รายการ (HS2017)

4418.10.00
- หน้าต่าง หน้าต่างฝรั่งเศส 

และกรอบหน้าต่าง

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4418.20.00
- ประตู กรอบประตู และ

ธรณีประตู

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4418.99.10 - - แผงไม้เซลลูลาร์

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป -

44.19 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้

ในครัวทําด้วยไม้ 4419.90.00  - อื่นๆ

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

44.20 ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมุก ด้วย

งาช้าง หรือวัตถุอื่น ๆ หบีและกล่อง

สําหรับ เครื่องเพชรพลอยและ

รูปพรรณหรือของมีคม และของที่

คล้ายกันทําด้วยไม้ รูปแกะสลัก 

เครื่องประดับอื่น ๆ ทําด้วยไม้ 

รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ทําด้วยไม้ที่ไม่ได้

จัดเข้าตอนที่ 94

4420.10.00
- รูปแกะสลักและ

เครื่องประดับอื่น ๆ ทําด้วยไม้

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

44.21 ของอื่น ๆ ทําด้วยไม้

4421.10.00 - ไม้แขวนเสื้อ

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป -

4421.99

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

                      - อื่น ๆ

44.18 เครื่องประกอบอาคารทําด้วยไม้และ

เครื่องไม้ ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึง

แผงไม้เซลลูลาร์ แผงไม้ปูพื้นที่

ประกอบแล้ว กระเบื้องไม้แบบชิง

เกิลและแบบเชก

- - อื่น ๆ



หน่วย
หน่วยละ

บาท

เริ่มใช้ สิ้นสุด ใบอนุญาตตามราคา

ร้อยละ

ตามสภาพ
ป.คลังประเภท ประเภทย่อย รายการ

อัตราอากร

รายการ (HS2017)

4421.99.10

- - - แกนม้วน กรวยม้วน

และกระสวย หลอดด้ายเย็บ

ผ้า และสิ่งที่คล้ายกัน

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป -

9403.30.00
- เฟอร์นิเจอร์ทําด้วยไม้ ชนิด

ที่ใช้ในสํานักงาน

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป -

9403.40.00
- เฟอร์นิเจอร์ทําด้วยไม้ ชนิด

ที่ใช้ในครัว

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป -

9403.50.00
- เฟอร์นิเจอร์ทําด้วยไม้ ชนิด

ที่ใช้ในห้องนอน

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป -

9403.60

9403.60.10 - - ตู้ไอควัน (ฟูมคัพบอร์ด) 13/11/2560 เป็นต้นไป -

9403.60.90 - - อื่น ๆ 13/11/2560 เป็นต้นไป -

9403.90

9403.90.90 - - อื่น ๆ

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

13/11/2560 เป็นต้นไป -

หมายเหตุ: แสดงอัตราอากรเฉพาะรายการสินค้าที่มีปริมาณและมูลค่าการนําเข้าสูงในแต่ละประเภทสินค้า
ที่มา: สํานักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร

ASEAN-

KOREA 

(New2560)

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

- ส่วนประกอบ

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

94.03 เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ และส่วนประกอบ

ของเฟอร์นิเจอร์

- เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทําด้วยไม้

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร


